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Abstract 
”Never!” 

That was the answer UFC President Dana White gave when asked when women would be 

seen in the UFC. Two years later the first fight between two women took place and now 

there’s more than 50 female competitors in the UFC - an organisation that earlier was 

reserved only for men. 

 

”Women will never fight in the UFC” – A qualitative content analysis of the depiction of 

women’s MMA in media is a study which focuses on how women’s MMA and Ronda Rousey 

as an individual athlete are portrayed in american internet based MMA media, with a gender 

research perspective. This study also investigates how the introduction of the first women’s 

division in the UFC might have affected the depiction women’s MMA in media. 

 

The theoretical framework consists of gender theory concepts such as gender performativity, 

the man as norm, sports and masculinity. With this theoretical framework as foundation, a 

directed content analysis was used as research method. The results of this analysis shows a 

frequent emphasis on the appearance of female athletes in the material. An attractive woman 

is preferable, and a muscular and more masculine woman is considered as deviant. Female 

athletes are constantly in comparison to male athletes, both in a positive sense, when their 

athleticism or talent is compared, and in a negative sense to downgrade their appearance. It 

is clear that the man is the starting-point, which the women are compared to. 

 

The material shows that before the introduction of a female division in the UFC there were 

strong concerns about women entering the organisation - would it be received as a positive 

or a negative change and thus if it was economically sustainable. After the first women’s fight 

in the UFC, the appearances of the competitors weren’t referenced as frequently in the 

material as before, and their performances were highlighted in a much higher degree. Ronda 

Rousey is portrayed as the most important individual competitor in women’s MMA. She’s got 

“everything”, both the looks and talent. But to some extent her talent is marginalized. A 

resistance that may be based in the unfamiliarity of seeing a woman in the spotlight of the 

MMA-world. 
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1. Inledning 
Det har funnits kvinnliga MMA-utövare långt innan det fanns någon kvinnlig division i den 

största MMA-organisationen UFC (Ultimate Fighting Championship), men då i 

organisationer med mycket mindre ekonomiska resurser och med en avsevärt mindre 

mediebevakning jämfört med organisationen i fråga. När en nyhetsreporter frågade UFC’s 

VD Dana White om när vi skulle få se kvinnor i UFC, svarade han “aldrig” (TMZ, 2011). Men 

två år senare, i början av 2013, ägde den första matchen mellan två kvinnor rum och det var 

bara början. Idag finns det nära 50 kvinnliga MMA-utövare i en organisation som tidigare 

var reserverad för bara män (UFC, 2015a). 

 

Den relativt unga sporten Mixed Martial Arts (MMA) sägs vara den snabbast växande i 

världen just nu och är allra störst i USA (Scott, 2012). UFC som är den ledande 

organisationen arrangerar elitmatcher för MMA och delas in i tio olika viktklasser (också 

kallade divisioner) för utövare att tävla i. Två av dessa viktklasser är för kvinnor och det var i 

början av 2013 som den första divisionen introducerades. Då gick Ronda Rousey den första 

matchen för kvinnor i UFC mot Liz Carmouche. Efter Ronda Rouseys vinst har kvinnlig 

MMA fått ett uppsving och de kvinnliga MMA-utövarna ges mer utrymme än någonsin. 

 

MMA är en sport med växande popularitet och i takt med dess framväxt ökar även 

mediebevakningen. Sporten har sedan dess uppkomst varit starkt mansdominerad, och har 

en aggressiv, farlig och maskulin framtoning, dels i den egna marknadsföringen och dels i 

medierna (Halldin, 2015). 

 

Det finns bred forskning om genus i traditionella sporter men i en ny och frekvent 

debatterad sport är det intressant att undersöka om, och i så fall hur, traditionella 

värderingar om kön och genus i MMA reproduceras. Här är också UFC av särskilt intresse då 

det är sportens största aktör och bevakas av medierna i störst utsträckning. 

 

MMA är en ung sport som många därför saknar kunskap om, eller förståelse för, och som en 

följd kan söka information via internet för att lära sig mer. Det är då intressant att, utifrån 

ett genusperspektiv, undersöka hur kvinnlig MMA framställs, främst i amerikanska MMA-

inriktade medier då dessa är de mest framstående och också de som till synes skriver om 

sporten i störst utsträckning. Men också hur Ronda Rousey porträtteras. Med sin unika 

position som den första kvinnliga världsmästaren i UFC är det möjligt att hon omskrivs på 

ett särskilt sätt, i förhållande till andra kvinnliga MMA-utövare. 
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Forskning visar att kvinnor genom historien stött på motstånd i medier när det gäller 

utövande av idrott, speciellt mer traditionellt ansedda maskulina idrotter (Appleby & Foster, 

2013:14f). Då MMA är en ung sport är det viktigt att se hur kvinnlig MMA framställs i 

medier, för att genom det belysa möjliga problem och således kunna bidra till att skapa 

bättre förhållanden för kvinnliga utövare av sporten.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att, utifrån ett genusperspektiv, identifiera hur kvinnlig MMA framställs i 

amerikanska nätbaserade nyhetssidor för MMA. Vidare är syftet att undersöka vilken 

påverkan introduktionen av en kvinnlig division i UFC kan ha haft på framställningen av 

kvinnlig MMA samt att undersöka hur den första kvinnliga världsmästaren i UFC, Ronda 

Rousey, porträtteras som enskild utövare. 

 

Frågeställningarna för denna studie följer: 

1. Hur framställs kvinnlig MMA på digitala nyhetssidor för MMA mellan februari 2011 och 

februari 2015? 

2. Hur har introduktionen av kvinnliga divisioner i UFC påverkat framställningen av kvinnlig 

MMA? 

3. Hur porträtteras Ronda Rousey som MMA-utövare, och vilken roll tilldelas hon? 

 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1. Tidigare forskning 
De tre studierna som presenteras nedan har valts ut därför att de har undersökt idrott 

och/eller medier ur ett genusperspektiv och är relevanta i det att de har tittat på stereotypa 

värderingar och förhållningssätt till kvinnliga idrottare samt hur mediebevakningen av dem 

har sett ut. Dessa studier utgör en lämplig omgivning och grund för vår egen undersökning 

och bidrar med begrepp och förståelse som är till hjälp för att besvara studiens 

frågeställningar. 

2.1.1. Stereotyper och stereotypa värderingar 
Karen M. Appleby, PhD, och Elaine Foster, MPE-AA, är båda forskare vid Idaho State 

University’s idrottsvetenskapliga institution och bidrog med ett kapitel i läroboken Gender 

Relations in Sport. Där beskriver de, ur ett genusperspektiv, bland annat de stereotyper och 

stereotypa föreställningar som finns inom idrottsvärlden.  
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En av de starkaste stereotypa värderingar gentemot idrott och kön är uppfattningen att det 

ska finnas idrotter som är lämpliga eller olämpliga för kvinnor och män. Appleby och Foster 

(2013:14) menar att forskare har kunnat identifiera att idrotter som lägger vikt på skönhet 

och elegans, så som gymnastik, konståkning och dans anses vara feminina. Medan idrotter 

som lägger tonvikt på aggression, våld och fysisk kontakt så som rugby, boxning och andra 

kontaktsporter anses vara maskulina. Problematiken är formad i de samhälleliga ideologier 

som inte baseras på vad vi kan göra, utan vad samhället anser att vi bör, eller inte bör, göra. 

 

Den här forskningen är särskilt intressant för vår studie, då den tittar på hur sporter kopplas 

till maskulinitet respektive femininitet och relationen mellan manliga och kvinnliga idrottare 

i förhållande till dessa sporter. MMA anses i mångt och mycket vara en maskulin sport, 

åtminstone i den mening som Appleby och Foster (2013:14) redogör för. Forskningen ger oss 

viss förståelse vad gäller stereotypa värderingar gentemot vilka idrotter som är “lämpliga” för 

kvinnor respektive män och vilken problematik kvinnliga idrottare ställs inför. 

2.1.2. Genus och sportjournalistik 
Nicole M. LaVoi forskar och föreläser om psykologi och sociologi inom idrott. I kapitlet 

Gender and Sport Media visar hon upp ett sammandrag av 30 års genusforskning i 

sportmedier. Hon pratar om två perioder av forskning: den första vågen som i första hand 

studerat traditionella medier, och den andra vågen som lyfter fram intersektionella analyser 

med inriktning på digitala medier. Den första vågens sportmedieforskning visar på en 

traditionell maktstruktur som reproduceras i etermedia, att trots stor utveckling av kvinnlig 

idrott fortsätter en underminering och avsaknad av saklig nyhetsbevakning i medier. När 

studien ska undersöka material från sportjournalistiken ger detta en bra historisk bas för hur 

traditionella maktstrukturer visar sig i medier. I och med att MMA är en sport där kroppen 

har stort fokus på sig (genom bland annat televiserade invägningar) finns det också ett 

intresse att undersöka huruvida den sexualiserade och marginaliserande porträtteringen av 

kvinnliga atleter som forskningen visar på också visar sig i mediebevakningen av sporten 

MMA. Den andra vågen lyfter fram forskning kring digitala medier, och vilken potential till 

påverkan digitala medier har. Även detta tillför mycket till vår studie då materialet som 

analyseras enbart är hämtat från digitala källor. 

 

I sportmedievärlden där sport och media är intimt sammanlänkande kommuniceras en syn 

på atleter och idrottare ut till allmänheten, värderingar om vad som är viktigt, värdefullt, 

relevant och känt. Dessa värderingar skapar ett ramverk för maktstrukturen som är väldigt 

svårt att ändra på. Detta visar sig inte minst i media. En amerikansk studie av Nicole M. 
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LaVoi lyfter fram att enbart 5 % av sportinnehållet innehåller kvinnlig idrott, medan 40 % av 

alla idrottare på high school och collegenivå är kvinnor (LaVoi, 2013:39f). 

 

I både tryckta medier och i etermedia är det väldigt ovanligt med nyhetsbevakning av 

kvinnliga atleter med hög kvalitet och respektfullt innehåll. Sätten att tillbakahålla och 

underminera kvinnliga atleters talang och makt är många. Ofta blir de porträtterade på 

stereotypa sätt som lyfter fram traditionell femininet och ”sex-appeal” som inte hjälper att 

stärka intresset av, och därmed respekten för, kvinnlig idrott. Detta blir ännu mer tydligt för 

kvinnor i sporter som anses mer maskulina där erkännandet och nyhetsbevakningen är 

mindre än i traditionellt feminina sporter (LaVoi, 2013:40). 

 

Den begränsade nyhetsbevakningen och sexualiserade porträtteringen trivialiserar inte bara 

kvinnliga atleter utan  minskar också möjligheten att utmana eller ifrågasätta den manliga 

ideologiska och institutionaliserande kontrollen över sport. Mängden och kvaliteten på 

sportmediebevakning konstruerar en verklighet som bygger upp och håller kvar publikens 

intresse och således en efterfrågan av manlig sport, och samtidigt en avsaknad av intresse för 

kvinnlig sport. Avsaknaden av ett intresse för kvinnlig sport är ett vanligt argument för att 

behålla den traditionella strukturen för sportmediebevakning, men detta narrativ är också 

ett sätt att förtrycka kunskapsutveckling om kvinnlig sport och att tysta ner verkligheten: att 

kvinnlig idrott, deltagare och atletisk kvalitet ökar. Genom att ignorera denna verklighet kan 

producenter, redaktörer och journalister rättfärdiga ett fortsatt traditionellt arbete där de 

bygger upp manlig idrott, och på samma sätt underminerar kvinnlig idrott (LaVoi, 2013:43f).  

 

En huvudslutsats från den andra vågens sportmedieforskning är att sexualiserat 

porträtterande av kvinnliga atleter inte är ett effektivt sätt att marknadsföra kvinnlig idrott, 

och resultaten av forskningen utmanar antagandet ”sex säljer” när det gäller kvinnlig idrott. 

Forskare som utforskar digitala medier försöker således bedöma om denna typ av 

marknadsföring är förankrad i digitala medier, eller om den utmanas (LaVoi, 2013:46). 

LaVoi menar att på grund av avsaknaden av redaktörer och journalister från traditionella 

medier finns det forskare som argumenterar för att digitala medier skapar en möjlighet till 

respektabel marknadsföring av kvinnlig idrott (LaVoi, 2013:47). 

 

LaVoi (2013:48) menar att forskare som studerat kommersiella digitala medier såsom 

ESPN.com eller CBSSports.com har funnit att dessa också förstärker de traditionella 

ideologierna och marginaliserar kvinnliga idrottare. Detta görs genom att minimera 

mängden material gällande kvinnlig idrott, särskilja dem från manliga motsvarigheter, 

använda föråldrat material, använda material som är inte är relaterat till idrott och skriva 
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om misslyckade prestationer. Detta mönster kommunicerar en avsaknad av värde, betydelse 

och intresse för kvinnlig idrott i förhållande till manlig idrott. LaVoi konstaterar att trots 

argument som talar för att digitala medier skapar möjligheter att förändra de ideologiska 

strukturerna, utmana hierarkin och skapa en mer positiv plats för kvinnlig idrott saknas 

fortfarande forskning inom området för att bevisa det.  

2.1.3. Kvinnor i “maskulina sporter” 
I kapitlet ‘Queers, even in netball?’ pratar Kate Russell, forskare inom genus och idrott, om 

sexualitet och dess problematik i idrottsvärlden. Under rubriken Muscles equals Lesbian 

presenteras forskning som kan kopplas till en möjlig problematik för kvinnor i MMA. 

Russells forskning om den kvinnliga kroppen och hur en muskulär sådan kan uppfattas är 

särskilt intressant, då delar av materialet möjligtvis kan beröra den kvinnliga kroppen. 

Forskningen bidrar då med viktig och klargörande insikt i varför en kvinna med muskler kan 

uppfattas på vissa sätt. 

 

Russell visar på att en lesbisk stereotyp återfinns inom hela sportvärlden, inte minst inom 

sporter med mer fysisk kontakt. I kontaktsporten rugby anses det vara den kroppsliga 

fysiken hos atleterna som är den huvudsakliga anledningen till det, att kvinnliga idrottare 

med muskler antas vara lesbiska. Kvinnor med muskler möts av förvåning, och synen på 

dem fixeras ofta på den starka länken mellan maskulinitet och att vara en ”manhaftig” 

(stereotypt lesbisk) kvinna (Russell, 2010:107). Då kvinnliga MMA-utövare är verksamma 

inom denna typ av fysisk idrott finns en möjlighet att detta fenomen kan återfinnas i deras 

framställning i media. 

 

Det anses finnas ett starkt motstånd från medier att lyfta fram atletiska kvinnor som atleter 

utan att först identifiera dem som antingen accepterat feminina eller farligt avvikande. Det 

som sker är ett så kallat ”symboliskt tillintetgörande”, ett riktande av uppmärksamheten från 

den kvinnliga atletens idrottsliga talang, och sedan mot hennes sexualitet (Russell, 

2010:108). Det finns även koppling till andra sporter, som till exempel boxning där det kan 

finnas en problematik för utövarna, att en starkt utvecklad muskulär kropp innebär en rädsla 

för att inte bli ansedd som feminin (Russell, 2010:107).    
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2.2. Teori 
De teorier som presenteras nedan är uteslutande genusteorier och ligger till grund för att 

kunna besvara frågorna i vår studie. Med hjälp av genussystemets två logiker och begrepp 

som mannen som norm, performativa yttranden och dikotomi kan vi få förståelse för de 

förutsättningar som råder och det sammanhang i vilka de utvalda texterna har betydelse. Vi 

kan med begreppens hjälp analysera, förstå och förklara de resultat som studien mynnar ut i. 

Vi kan se hur kvinnlig MMA framställs och vilka aspekter som sätts i fokus. Vi kan uttyda hur 

kvinnliga MMA-utövarna bestäms som just kvinnliga MMA-utövare. 

 

Britt-Marie Thurén (2002:5), professor i genusvetenskap, menar att genusforskning är att 

ställa frågor kring fenomenet genus. Det handlar, enkelt uttryckt, om allting som vi 

människor “gör” med det som till vardags kallas kön: hur och vad vi tänker, hur vi tolkar, vad 

vi uppfattar, symboliserar och känner och så vidare. Genus är ett stort tema, och viktigt både 

för hur vi människor lever som individer och för hur samhället organiseras. Det är i 

samhället, och mer specifikt inom sportjournalistiken, som vi kommer att applicera de 

genusteorier som presenteras nedan. 

2.2.1. Genussystemet 
Som grundläggande teoretisk bas är Yvonne Hirdmans begrepp, och begrepp inom, 

genussystemet det studien kommer att utgå ifrån. Genussystemet kan ses som en dynamisk 

struktur, eller ett system, som innefattar ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar som genom sina inbördes förhållanden ger upphov till regelbundenheter 

och mönstereffekter (Hirdman, 1988:51). 

 

Genussystemet är alltså en ordningsstruktur av kön som fungerar som en förutsättning för 

andra sociala ordningar. Den har blivit en bas för sociala och ekonomiska så väl som 

politiska ordningar. Det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt plan är 

systemets två bärande bjälkar: 

 

1) Den ena logiken är dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt 

delas upp i två separata alternativ och bör inte blandas (Hirdman, 1988:51). 

 

Hirdman menar att isärhållandets lag finns överallt och att den i grunden uttrycker sig i 

arbetsfördelningen mellan könen, och i föreställningar om det manliga och kvinnliga 

(Hirdman, 1988:52). Isärhållandet av könens olika rättigheter, skyldigheter och ofta 

förväntade prestationer har en osynlig logik som till stor del handlar om genus. Om kvinnor 
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bryter isärhållandets regler, vilket är tabu, kan det likväl ske med viss beröm. Men då med 

ett slags jämförande beröm, för att påpeka att det är “bra för att vara en kvinna” (Hirdman, 

2001:66): 

- Hon slår väldigt hårt, nästan som en man! 

 

2) Den andra logiken är hierarkin: mannen är normen. Det är män som är människor, 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. Kvinnorna blir således en 

anomali (Hirdman, 1988:51).  

 

Det är intressant att undersöka om genussystemets grepp inom sportvärlden även kan finnas 

i MMA-världen och mer specifikt i organisationen UFC. Om där finns en uppenbar 

hierarkisk ordning, där mannen är normen. När det pratas om en MMA-utövare, antas då 

personen vara av manligt kön? På det sätt att det finns MMA-utövare och kvinnliga MMA-

utövare. 

2.2.2. Mannen som norm 
Kvinnor jämförs mot en norm, en statistisk konstruktion, en sammantagen idealtyp: 

Mannen. Beroende på sammanhanget är Han konstruerad på olika sätt, men Han 

representerar grunden. Mannen är normen och kvinnan undantaget. Mannen som norm 

handlar mycket om en jämförelse mellan kvinna - och människa. Denna norm handlar om en 

djupt kulturellt nedärvd självklarhet. Den finns överallt, som i den vardagliga betydelsen att 

brandmän är män - och en kvinna som brandman blir en anomali (Hirdman, 2001:59f). 

 

Den manliga prototypen är, enligt Hirdman, den “mätbara människan”. Det är mannen som 

är utgångspunkten när en jämför kvinnor och män. Det är mannen som ställer till förfogande 

data om muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, längd, snabbhet, hjärna och dess 

vindlingar, tyngd, kompakthet med mera, som ska jämföras med kvinnors motsvarande data 

(Hirdman, 2001:59). Vi lever i en kultur som ständigt upprepar att könens olika 

uppsättningar av egenskaper hör hemma hos vartdera kön också bestämmer att vissa roller 

och arbeten är lämpliga för kvinnor, och andra roller och arbeten är mer lämpliga för män 

(Gemzöe, 2013:82). Att, utifrån mannen som norm som begreppsapparat, titta på de 

sammanhang där kvinnliga utövare omtalas och omskrivs tillåts vi få förståelse för hur 

relationen mellan manliga och kvinnliga utövare ser ut. Med detta teoretiska begrepp som ett 

av flera analysverktyg kan vi, med dess hjälp, sätta ord på och definiera de förutsättningar, 

förväntningar och begränsningar som råder i UFC och media. Vi kan få förståelse för de 

omständigheter som de kvinnliga utövarna berörs av, och sedan utgå från det i analysen. 
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2.2.3. Idrott och maskulinitet 
Idrott har blivit den ledande definitionen på maskulinitet inom masskulturen. Idrotten visar 

oavbrutet upp manliga kroppar i rörelse. Omsorgsfullt utformade och noggrant övervakade 

regler får dessa kroppar att uppföra stiliserade strider mot varandra. I dessa strider gör en 

kombination av överlägsen styrka (genom storlek och kondition) och överlägsen skicklighet 

(genom planering, träning och intuition) det möjligt för ena sidan att vinna (Connell, 

1995:80). 

 

Den i idrotten förkroppsligade maskuliniteten inbegriper ett helt mönster av utveckling och 

användning av kroppen som mer än ett organ. Naturligtvis rör det sig om högt specialiserade 

förmågor. Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala 

relationer: tävling och hierarki bland män, exkludering av eller dominans över kvinnor. 

Dessa sociala genusrelationer både realiseras och symboliseras i det kroppsliga 

uppträdandet. Männens (större) idrottsliga framgångar fungerar som ett slags symboliskt 

bevis på männens överlägsenhet och deras rätt att härska (Connell, 1995:80f). 

 

Det anses finnas ett starkt motstånd från medier att lyfta fram atletiska kvinnor som atleter 

utan att först identifiera dem som antingen accepterat feminina eller farligt avvikande. Det 

som sker är ett ”symboliskt tillintetgörande”, ett riktande av uppmärksamheten från den 

kvinnliga atletens idrottsliga talang, och sedan mot hennes sexualitet (Russell, 2010:108). 

Det är en tydlig metod för marginalisering och trivialisering av kvinnliga idrottare, och 

särskilt intressant att titta efter i materialet. Det finns även koppling till andra sporter, som 

till exempel boxning där det kan finnas en problematik för kvinnliga utövare, att en starkt 

utvecklad muskulär kropp följs av en rädsla för att inte bli ansedd som feminin. Den 

kvinnliga idrottaren överlag kan ses som ett direkt motstånd från det traditionella feminina 

beteendet, och varje överträdelse av det traditionellt feminina skapar en stämpel mot det 

avvikande, maskulina och således homosexuella (Russell, 2010:107).   

2.2.4. Kroppen 
I många genusdiskussioner, inte minst inom idrotten, pratas det om att de biologiska 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga kroppar direkt avspeglas i en rad andra 

skillnader: fysisk styrka och snabbhet (män är starkare och snabbare), mekaniska 

färdigheter (män är tekniskt skickliga, kvinnor är bra på “petgöra”), sexualdrift (män har 

starkare drifter), fritidsintressen (män gillar sport, kvinnor gillar skvaller), personlighet 

(män är aggressiva, kvinnor omvårdande), intellekt (män är rationella, kvinnor har 

intuition) och så vidare. Det är en vitt utbredd uppfattning att dessa skillnader är stora, och 

att de är “naturliga” (Connell, 2009:46). 
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I sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott tar Håkan Larsson (2001:88) upp två olika 

kroppar; den presterande kroppen och den vackra kroppen. Den presterande kroppen 

illustreras med maskinmetaforen, där kroppen liknas med en förbränningsmotor. Den 

definieras ofta utifrån vad den kan (och inte kan). Den andra kroppen; den vackra kroppen, 

är ett åskådningsobjekt och definieras i huvudsak utifrån hur den ser ut. Den första kroppen 

är en kropp som definieras i rörelse, den andra utgör en yta. Detta går då koppla till 

Connell’s (2009:46) diskussion om kroppen som maskin. Främst att den manliga kroppen 

kan liknas vid en maskin, då den definieras utifrån vad den kan och den kvinnliga kroppen 

ses då i mångt och mycket som den lugnare och mer omvårdande parten, med kroppen som 

ett åskådningsobjekt, snarare än maskin. 

 

I vilken bemärkelse kroppen porträtteras kan ha stor vikt i framställningen av kvinnliga 

MMA-utövare. Att undersöka vad som lyfts fram, och på vilket sätt, är en viktig del i 

processen att identifiera hur kroppen värderas i texter om kvinnliga utövare. Detta för att 

exempelvis se om de i första hand målas upp som kvinnor med “kvinnliga, vackra kroppar” 

eller om de är utövare med “presterande, funktionella” kroppar. 

2.2.5. Det performativa könet 
Judith Butler (1990:24f) introducerade begreppet performativitet, i den benämningen att 

kön är performativa. Enkelt uttryckt menas det att från det ögonblick vi föds och blir 

identifierade som en pojke eller flicka får vi lära oss att agera vårt kön. Vi föds inte till män 

och kvinnor, vi görs till dem. Vi får lära oss att agera utefter de förväntningar som finns på 

könen. Vi lär oss samhällets regler som definierar vad det innebär att vara kvinna respektive 

man, för att sedan imitera de handlingsmönster som hör till det kön vi blivit identifierade 

med. Och det är yttranden och görandet i sig som upprätthåller tankar och föreställningar 

kring kön. 

 

I boken Gender Trouble (1990:24f) diskuterar Butler performativa yttranden. Som 

teoribegrepp är performativa yttranden ytterst hjälpsamt. I det ögonblick någon definieras 

som någonting, förvandlas hen till just det. Att titta på performativa yttranden i de texter 

som ska undersökas kan ge en bild av hur utövarna nämns och huruvida de definieras som 

någonting specifikt. I det ögonblick en text definierar en kvinnlig MMA-utövare som en 

kvinnlig utövare, förvandlas hon till just det - en kvinnlig utövare. Det går i sin tur att koppla 

till mannen som norm; att det skulle finns utövare och sedan kvinnliga utövare, som 

anomalier eller undantag. Studien skulle då bland annat kunna identifiera delar i texter; 

beskrivningar och benämningar av MMA-utövare som en definierande process. 
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3. Material 

3.1. Urval 
För att kunna studera kvinnlig MMA’s framställning i amerikansk sportjournalistik valde vi 

att hämta materialet från de MMA-inriktade nyhetssidorna MMAJunkie.com och 

MMAFighting.com. Inför studien lästes en mängd material igenom från dessa källor, för att 

se hur mycket material som fanns och hur relevant det var, vilket Bergström och Boréus 

(2005:48f) rekommenderar, främst för att se vilken typ av text som lämpar sig till studien. 

Bergström och Boréus påpekar också vikten att, vid alla typer av textanalys, ha en viss 

förståelse och genrekännedom. Däri låg också valet av område då det är ett ämne som vi har 

intresse av och är kunniga inom sen tidigare. 

 

Tidsspannet för materialet var en fyra års-period centrerad kring en brytpunkt. Denna 

brytpunkt är den första matchen mellan två kvinnor i UFC, som ägde rum februari 2013. 

Således började materialets tidsspann 2011, två år innan införandet av den kvinnliga 

divisionen i UFC och slutade 2015, två år efter. Med införandet av en kvinnlig division i UFC 

som brytpunkt skapades möjligheter för jämförelser att göras mellan tiden före och efter. Det 

finns alltså en helhet som kan delas in i två tidsperioder för att kunna jämföra skillnader 

mellan tiden före och tiden efter den kvinnliga divisionen introducerats i UFC. 

 

Valet av källor att hämta materialet från var till en början grundat i beslutet att använda de 

mest lästa källorna. Men då det var svårt att hitta besöksstatistik för alla nyhetssidor som var 

inriktade mot MMA bestämde vi oss för att använda oss av World MMA Awards 

prisutdelning som en slags riktlinje. World MMA Awards är en gala där utövare, 

organisationer, sponsorer samt mediekällor vinner priser. Vi beslutade oss för att använda 

de två senaste vinnarna av utmärkelsen “årets mediekälla”, vilka var MMAjunkie.com och 

MMAFighting.com (O’Reagan, 2014; Quigley, 2015). Kriterierna för vinst lyder enligt 

följande: “The leading source of news, reviews and information on Planet MMA” (World 

MMA Awards), vilket översätts till “den ledande källan för nyheter, återgivanden och 

information i MMA-världen”. Utmärkelsen ger en viss tyngd och trovärdighet till källan, då 

den, av en oberoende jury, anses uppfylla dessa kriterier. 

 

För att kunna hitta lämpligt material för studien användes ett ändamålsenligt urval, vilket 

innebär att materialet valdes ut efter relevans för att besvara frågeställningarna. Genom att 

strategiskt välja ut ett varierat och relevant material behöver mindre mängd data bearbetas 
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(Bryman, 2012:418). Som i alla urvalssituationer skulle det optimala vara att analysera allt 

relevant material. Men det finns uppenbara praktiska begränsningar att ta hänsyn till. Då 

analysen i den här studien förutsatte en detaljerad läsning, tillät inte arbetets omfattning och 

tidsschema en så pass stor mängd material. Det finns självklart en risk att potentiellt 

relevant material blir bortvalt och risken att missa någonting väsentligt eller att dra 

tveksamma slutsatser ökar. Denna problematiska avvägning är dock någonting en tvingas 

göra och det avgörs vara säkrare och mer tidseffektivt att göra ett snävt materialurval 

(Esaiasson et al. 2007:249). Därför formulerades kriterier för vilka texter som skulle 

analyseras. Genom dessa kriterier kunde vi säkerställa att de texter som undersöktes kunde 

besvara frågeställningarna, även om studien kunnat vinna på att alla relevanta texter 

analyserats.  

 

Insamlingen började med att söka på de två valda nyhetssidorna med sökordet “womens 

mma”, sedan läsa igenom det funna materialet vilket bestod av uppskattningsvis 300 artiklar 

inom det givna tidsspannet på fyra år. Sedan valdes de artiklar ut som bäst överensstämde 

med de förutbestämda kriterierna, vilket resulterade i 45 möjliga artiklar. Vi gick sedan åter 

igenom de insamlade artiklarna för att bestämma vilka av dessa som bäst passade in under 

kriterierna. Detta resulterade i de totalt 20 artiklar (tio artiklar från vardera sida av 

brytpunkten) som vi ansåg innehålla tillräckligt relevant information för att kunna besvara 

frågeställningarna. De kriterier som vi utgick från var följande:  

 

• Texterna ska på något sätt direkt eller indirekt nämna kvinnliga MMA-utövare eller 

kvinnlig MMA på ett värderande sätt. Det ska inte vara rapporter, statistik eller 

enbart återgivanden av tävlingar.  

• Texterna ska vara formulerade på så sätt att innehållet bedöms kunna vara relevanta 

för frågeställningarna, i fråga om ämnen, formuleringar och språk.  

• Texterna bör innehålla minst 1000 tecken. 

• De ämnen som tas upp i texterna ska vara varierande och inte återge samma 

händelser. 

 

Genremässigt bestod materialet av fyra reportage, åtta nyhetsartiklar och åtta krönikor. Då 

texter aldrig är en sann bild av någonting, utan en representation framställd av avsändaren 

är det viktigt att vara medveten om texternas genre under tolkningen. Avsändarens 

inramning och perspektiv spelar alltid roll i hur dennes text är tänkt att uppfattas och vilket 

budskap som avsändaren avser kommunicera (Ledin & Moberg, 2010:153). Anledningen till 

att en bör göra en genrebestämning är att varje genre har sina egna regler för hur en brukar 
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uttrycka sig, vilket också forskarna måste förhålla sig till i tolkningen (Esaiasson et al. 

2007:251). 

 

De texter som analyserades var både så kallade icke-litterära texter såväl som nyhetsartiklar 

samt texter med mer underhållande syfte: krönikor, intervjuer och debattinlägg. Trots att 

vissa texter skrivs för ett mer underhållande syfte kan även dessa texter innehålla viljan att 

förändra attityder i samhället likväl som medvetna politiska uttryck (Ledin & Moberg, 

2010:154). 

 

4. Metod 
Syftet i studien var att, ur ett genusperspektiv, undersöka mediebilden av kvinnlig MMA och 

identifiera möjliga skillnader från tiden innan UFC hade en kvinnlig division till tiden efter. 

Vidare var syftet att också undersöka hur Ronda Rousey som enskild utövare framställs, och 

vilken roll hon tilldelas. Metoden som vi ansåg passa bäst för att undersöka det var en riktad 

kvalitativ innehållsanalys. Forskningsansatsen för studien var något deduktiv då vissa 

antaganden, grundade i den tidigare forskningen och genusteori i sport, har utvecklats till 

preliminära kategorier för kodningen av materialet (Snape & Spencer, 2003:14). 

4.1. Riktad kvalitativ innehållsanalys 
För att både hitta den övergripande och underliggande meningen i de texter som materialet 

bestod av, utgjorde metoden för studien en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metod 

passar för syftet då den, till skillnad från en kvantitativ metod, kan tillskriva enstaka 

händelser och skenbart små detaljer mycket stor vikt (Thurén, 2007:112). En kvalitativ 

innehållsanalys kan kortfattat beskrivas som att en identifierar, kodar och kategoriserar 

mönster och avvikelser i avsett material, för att slutligen framställa underliggande teman och 

jämföra resultatet mot studiens frågeställningar i ett större samhälleligt perspektiv.  

 

För att koppla studien till genusteorier användes en riktad kvalitativ innehållsanalys. Denna 

form av kvalitativ innehållsanalys innebär ett strukturerat tillvägagångssätt, eftersom 

tidigare forskning och teori ligger till grund för den initiella kodningen av materialet. För 

denna studie har de teoretiska grundkategorierna: Mannen som norm, Idrott och 

maskulinitet och Kroppen, som kodningen utgått ifrån, utvecklats från genusteorier och 

genusforskning i sport och media som utgör studiens teoretiska ram. En styrka med att 

använda en riktad kvalitativ innehållsanalys är att möjligheten till redan existerande teorier 
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och forskningsresultat inom ett ämne kan stödjas och/eller utvecklas (Hsieh & Shannon, 

2005:1281). 

4.2. Tolkning 
I kvalitativ analys av text är tolkning ett fundamentalt verktyg. Tolkning handlar i grund och 

botten om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs. 

Behovet av tolkningsarbetet är bland annat beroende av frågans karaktär, om det handlar 

om manifesta eller latenta budskap. Manifesta budskap kan utläsas relativt omedelbart 

medan latenta budskap handlar om sådant som finns under ytan och som alltså inte kan 

utläsas vid en första läsning (Esaiasson et al. 2007:249f). I studien strukturerades först det 

manifesta budskapet från materialet för att sedan tolka det latenta budskapet, vilket lyfts 

fram med hjälp av den teoretiska ramen. En kvalitativ metod ger, genom komplexa 

bedömningar av ordval och vilken vinkel en text är skriven med, stora möjligheter att 

jämföra större stycken utifrån de teorier studien utgår ifrån. Då kan så mycket som möjligt 

utvinnas från artiklar, som annars innehåller begränsad mängd information. Många gånger 

är inte det viktigaste hur många gånger någonting sägs, utan hur det sägs. Icke uttalade 

förutsättningar och värderingar kan en således gå miste om vid exempelvis en kvantitativ 

innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005:77). 

4.3. Den analytiska hierarkin 
För analysen användes den analytiska hierarkin som modell. Den analytiska hierarkin utgör 

en struktur i processen av en innehållsanalys, i tre steg: datahantering, beskrivande 

redogörelse och förklarande redogörelse (O’Connor et al, 2003:212). 

 

Datahantering innebär hanteringen av rådatan, då materialet är för stort för att analyseras 

och tolkas djupare i sin helhet. Detta steg innebär att texten läses igenom, reduceras till 

koder genom att bryta ut de textstycken vilka är intressanta för frågeställningen och sedan 

koppla dessa till kategorier vari dessa koder hör till (O’Connor et al, 2003:214).  

 

Nästa steg, den beskrivande redogörelsen, börjar efter att materialet är så pass genomarbetat 

att en helhetssyn kan utmärkas. Då en helhetssyn av materialet skapats kan en söka efter 

samband och olikheter i de kategorier som skapats, vilket leder till en renodling av de 

kategorier som har utvecklats. 

 

När det strukturerande arbetet med kategorierna och koderna slutförts kan den mer 

slutförande delen av analysen göras. Förklarande redogörelse innebär att en söker svar på 
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varför dessa samband, inom kategorierna och tillhörande koder, tillkommer. På så sätt 

utvecklas teman som utvinner mening från dessa samband på ett latent plan. Resultatet 

presenteras genom att delar av kategorierna lyfts fram, med tillhörande text som diskuterar 

fenomenet med tidigare forskning och teoretisk ram (O’Connor, 2003:215). 

4.4. Tillvägagångssätt 
Som en riktad kvalitativ innehållsanalys förespråkar utvecklades först grundläggande 

kategorier att använda som utgångspunkt i kodningen. Dessa kategorier utvecklades ur 

studiens teoretiska ram för att ligga nära till hands, rent språk- och förståelsemässigt, 

någonting som O’Connor et al. (2003:214) rekommenderar. Kategorierna kom senare att 

utvecklas för att kunna förklara ett mer abstrakt och komplicerat innehåll. De primära 

kategorierna var följande: Mannen som norm, Idrott och maskulinitet och Kroppen. Dessa 

fick grundläggande kriterier för innehållet: 

 

1. Mannen som norm: Jämförs kvinnor mot män? Speglar artiklarna en direkt eller indirekt 

manlig standard, där kvinnorna kan vara anomalier?  

2. Idrott och maskulinitet: Tar artiklarna upp könsroller inom sporten? Finns det 

förutfattade meningar om vad som är maskulint och feminint?  

3. Kroppen: Omskrivs utövarnas kroppar och/eller utseende?  

 

Genom att utgå från den analytiska hierarkin började vi med att reducera datamängden, att 

systematiskt gå igenom materialet, bryta ut relevanta textstycken och kategorisera 

innehållet. Att bryta ut relevant text från materialet är en effektiv process, och rent 

nödvändigt för att hitta likheter samt olikheter i ett material där all text inte kan beskrivas 

som relevant för att finna svar på frågeställningarna (Lantz Freidrich, 2008:10). När dessa 

stycken togs ut lades stor vikt vid att ta med närliggande text för att tydliggöra 

sammanhanget (Lantz Freidrich, 2008:9).  

 

De textstycken som bröts ut blev sedan koder, som i sin tur sorterades in under den kategori 

som var mest relevant. Koder användes för att förklara innehållet av enskilda textstycken, 

medan kategorierna är benämningen av en grupp koder som delar någonting gemensamt. 

Alla koder tillhör en relevant kategori, och ingen kod tillhör fler än en kategori.  

 

Under kodningen av materialet utvecklades ytterligare tre kategorier. Anledningen till att 

ytterligare kategorier lades till var för att det fanns textstycken som berörde intressanta 

delar, som inte kunde kopplas till de ursprungliga kategorierna (Hsieh & Shannon, 

2005:1281). De nya kategorierna tillåts tillkomma för att stärka eller gå emot de teoretiska 
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antaganden som utgjorde grunden för kodningen (Hsieh & Shannon, 2005:1283). De tre 

kategorier som adderades döptes till Ronda Rousey, “Business” och Prestation. De förklaras 

nedan: 

 

4. Ronda Rousey - Förekommer det uttalanden om Ronda Rouseys roll?  

5. “Business” - Innehåller texterna resonemang om huruvida det är ekonomiskt hållbart med 

kvinnlig MMA som sport? 

6. Prestation - Beskrivs en kvinnlig utövares prestation?  

 

Eftersom målet med analysen var att hitta mönster, lades stor vikt vid att alla texter skulle 

behandlas lika omsorgsfullt, genom att bland annat ägna samma mängd tid åt respektive 

text. Risken annars är att resultaten speglar olikheter i bedömandet snarare än själva 

textmaterialet (Bergström & Boréus, 2005:50). När det manifesta innehållet kunde utläsas 

började mönster och kopplingar mellan kategorierna och inbegripande koder utvecklas, och 

genom att fortsätta utveckla dessa mönster gentemot studiens teoretiska ram och 

frågeställningar skapades koncept.   

 

Vidareutveckling av dessa koncept mynnade ut i tre huvudteman: Kvinnlig MMA som 

produkt, Skönheten mot Odjuret och “Du slåss som en tjej” som vidare kommer presenteras 

under resultat och analys. Dessa teman länkar ihop underliggande meningar inom och 

mellan kategorier och deras innehåll, för att beskriva de samban som utlästs och därmed 

analyserats. 

 

En viktig aspekt inom kvalitativ forskning är att analysen är en pågående process. Jämförelse 

och utveckling av kategorierna har skett löpande genom hela studien (Bryman, 2012:568). I 

analysen och presentationen av den latenta meningen i textmaterialet har de begrepp som 

tidigare redovisats under teori och tidigare forskning använts som verktyg för att, med hjälp 

av teorin bakom dem, förklara citat och de situationer som citaten rör vid.  

4.5. Metoddiskussion 
I forskningssammanhang talas det ofta om reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser 

huruvida forskningsresultat är upprepningsbara eller inte. Om mätningen är reliabel - 

pålitlig. Det vill säga om någon annan gör om samma undersökning, kommer de då fram till 

samma resultat? Problematiken ligger i att ett begrepp som reliabilitet inte alltid ligger i linje 

med vad kvalitativ forskning handlar om. Eftersom tolkningsprocessen baseras på att vi som 

forskare aktivt väljer ut delar av verkligheten och sätter in dem i ett specifikt sammanhang, 

blir det meningslöst att hävda att ”verkligheten” kan frikopplas från uttolkarens eller 
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forskarens roll (Alvehus, 2013:122f). För att minska reliabilitetsproblem vid analys av 

material, som i detta fall, delas upp i två tidsperioder bör en bedöma perioderna samtidigt, 

och inte var för sig. Detta för att oavsiktliga förändringar i bedömningen inte ska kunna ske 

under analysperioden (Bergström & Boréus, 2005:52). Analysen av materialet genomfördes i 

bokstavsordning (efter rubrik) istället för kronologisk ordning, för att säkerställa att inga 

oavsiktliga förändringar i vårt bedömande skulle kunna ske. 

 

När det är fler än en person som analyserar, som i detta fall, är det viktigt att kontrollera om 

de inblandade gjort likartade bedömningar, det vill säga se att intersubjektiviteten är 

tillfredsställande (Bergström & Boréus, 2005:51). För att intersubjektiviteten ska bli 

tillfredsställande har analysen av texterna gjorts av båda forskarna samtidigt. 

 

Validitet, i sin tur, avser huruvida studien undersöker det den faktiskt ämnar undersöka 

(Alvehus, 2013:122). Det är alltså viktigt att välja rätt tillvägagångssätt i forskningen. För att 

nå en så stark validitet som möjligt bör alla steg i uppsatsen motivera varandra i syftet och 

bidra till att frågeställningarna kan besvaras. Det kan ligga en risk i att vi enbart använde ett 

sökord (“womens mma”) i insamlingen av materialet. Detta för att det kan finnas texter om 

kvinnlig MMA och kvinnliga MMA-utövare som inte kopplas till det sökord vi använde. Men 

då vi fann en tillräcklig mängd relevant material som uppfyllde de kriterier vi satt upp, 

avgjorde vi det som godtagbart. 

 

Ett problem vid innehållsanalyser kan vara diskursens betydelse, att ords innebörd skiftar 

för olika avsändare och förändras över tid (Bergström & Boréus, 2005:81). I detta fall bör 

inte tiden ha en större betydelse för hur diskursen ser ut. Och då denna studie analyserat 

textmaterial skrivna av en mängd olika skribenter har vi tagit i beaktning att ordval kan ha 

olika betydelse för olika avsändare, och att de åsikter som reflekteras i texterna inte behöver 

återspegla en allmän uppfattning om kvinnlig MMA. 

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs resultatet av bearbetningen av materialet. I analysen hänvisar vi till 

två tidsperioder, den första och den andra. Den första perioden är det insamlade material 

från tiden innan kvinnliga MMA-utövare hade en division i organisationen UFC, och med 

den andra perioden syftar vi på materialet från tiden efter en kvinnlig division har 

introducerats. Brytpunkten ligger som tidigare nämnt vid den första matchen för kvinnor i 

UFC. 
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5.1. Kvinnlig MMA som produkt 
Det insamlade materialet pekar mot att det är en manlig arena det handlar om. En arena 

som kvinnorna försöker ta del av, men en arena där de nödvändigtvis inte hör hemma. Det 

finns åtminstone en skepsis och en oro, vilket är en återkommande del i materialet från den 

första tidsperioden. Oro för huruvida det är hållbart eller inte med en kvinnlig division i 

UFC. Det grundar sig bland annat i ett ekonomiskt perspektiv; kommer de kvinnliga 

utövarna och deras matcher sälja nog många biljetter för att det ska vara ekonomiskt 

gångbart? Det finns också tecken på en oro som grundar sig i argument som rör 

underhållningsvärdet, i det att kvinnorna inte tros kunna nå upp till männens nivå. 

Journalister frågar sig om de kvinnliga utövarna har vad som krävs, och UFC’s VD Dana 

White förklarar att den kvinnliga divisionen till en början kommer vara ett experiment 

(Fowlkes, 2012c). Och det är med avstamp i denna oro och osäkerhet kring kvinnlig MMA 

som en produkt, som analysen börjar. 

5.1.1. Ekonomisk oro 
Till att börja med har vi det ekonomiska perspektivet. Det är citat som berör frågor som på 

något sätt handlar om huruvida kvinnlig MMA är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett 

frågetecken som berör marknaden, eller avsaknaden av marknad för kvinnliga utövare.  

 
There are still some who cling to the notion that MMA fans don't want to see women battle in the cage, and it 
won't work in the UFC. (Meltzer, 2012) 

 

For instance, White recently told reporters that, when it comes to female fighting, he is “trying this out,” which is 

not something we’ve heard him say about many men’s divisions. On Thursday he told reporters that women’s 

MMA in the UFC was something that could go on for years, or “it could last a year.” (Fowlkes, 2012c) 

 

Som citaten ovan belyser kan en uttyda en viss tveksamhet eller oro över att MMA-fans inte 

vill se kvinnor tävla i oktagonen (tävlingsarenan), och att det framförallt inte skulle fungera i 

UFC. Det första citatet pekar även på att det skulle vara en generell inställning, då just 

ordvalet pekar på MMA-fans i stort, och inte vissa fans. Den kvinnliga divisionen beskrivs 

vara ett experiment. Och båda citaten är väldigt talande för den inställning och oro som är 

vanligt förekommande i materialet från den första tidsperioden, innan kvinnor var 

verksamma som utövare i UFC. Det är i stort en fråga om pengar. 

 
Others believe that while people will watch a big woman's fight for free, they're not as sure they will buy them in a 

main event spot on pay-per-view. (Meltzer, 2012) 
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Är fansen villiga att betala för att se kvinnliga utövare tävla? Det är en helt annan fråga än 

om de kan tänkas se det gratis. Om ingen skulle betala för att se matcherna, skulle det inte 

generera några pengar och för ett vinstdrivande företag som UFC skulle det således vara 

svårt att motivera den kvinnliga divisionen, ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Men var kommer detta motstånd från? Vari ligger uppfattningen att det skulle finnas en risk 

för att MMA-fans inte vill se kvinnor tävla? LaVoi (2013:42) belyser en ond cirkel, där 

producenter, redaktörer och journalister använder argumentet ”ingen är intresserad” för att 

rättfärdiga sin brist av mediebevakning av just kvinnliga idrottare. Bristen på sådana 

bevakningar gör i sin tur att ett intresse och en publik aldrig kan byggas upp på samma sätt 

som för manliga idrottare och manlig sport, och således kan de då också påstå att ”ingen är 

intresserad”. Och genom att ignorera den verklighet som tydligt visar att de gånger som 

kvinnoidrott visas på TV genererar rekordslående tittarsiffror, så undviker de också deras 

egen roll och ansvar i att bygga upp en publik för manliga idrottare och manlig sport. 

 

Vid en jämförelse av de två tidsperioderna framkommer en viss skillnad. Det går inte att 

urskilja samma oro i den andra tidsperioden, där finns det en rådande uppfattning om att 

MMA-fans bevisligen vill se kvinnor tävla i UFC. Den första matchen mellan två kvinnor i 

UFC visade sig vara både uppskattad och vinstbringande (Cain, 2013). I den andra perioden 

gav texterna snarare utrymme åt särskiljanden av kvinnor och män. I förhållande till 

männen, hur ska kvinnorna marknadsföras? 

5.1.2. Utseende i marknadsföring 
Att spela på utövarnas utseende vid marknadsföring av tävlingar mellan kvinnliga MMA-

utövare anses i materialet vara ett effektivt verktyg, vilket lyfts fram både av journalister, 

såväl som av utövarna själva i intervjuer med dem. 

 
The fact is, when you're trying to scratch out a living in the women's division of a sport marketed primarily to 

young men, it helps to be pretty. (Fowlkes, 2011) 

 

[Miesha Tate om utseendets vikt] “I understand all of that, because it’s not just a sport. To me, the sport is the 

most important part. But honestly, like I said, if nobody wants to watch it, it’s more of a detriment than anything 

else.” (Fowlkes, 2012a) 

 

“I really feel that it’s just kind of a joke,” Tate told MMAjunkie Radio. “It really is. Gina was a great fighter, and 

she’s a beautiful women. Ronda is a great fighter, and she’s an attractive girl. But to say that Gina should be able 

to come in after five years of nothing and take on arguably the best female fighter ever? Come on.” (Bohn, 2014) 
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I materialet förefaller det vara en accepterad åsikt att utseendet är viktigt när det kommer till 

att “sälja” in en match hos tittarna. Men å andra sidan är det också en fråga om huruvida 

vissa kvinnliga utövare ska få förtur framför andra kvinnliga utövare, som inte har samma 

“estetiska fördel”. Det här är någonting som är gemensamt mellan tidsperioderna då ämnet 

återkommer i hela materialet. Vid några tillfällen i materialet lyfts det fram en övertygelse 

om att majoriteten av publiken är män, någonting som inte stöds med statistik. Som det 

första citatet ovan påpekar riktas marknadsföringen mot män, vilket leder vidare till ett 

okritiskt förhållningssätt som kan återfinnas tydligt i artiklar från den första tidsperioden, 

men också från den andra. 

 
[Om huruvida Ronda Rousey ska få en match eller inte baserat på hennes utseende] I couldn’t help but wonder if 

it’s always going to be this way, and whether we’ll ever stop arguing over it. And if we don’t, is that necessarily 

such a bad thing? (Fowlkes, 2011) 

 

Maybe the question is: does it matter? If Rousey is right, and this fight becomes the most anticipated women’s 

MMA bout since "Cyborg" Santos-Gina Carano, will it make any difference why it happened, or why fans wanted 

to see it? (Fowlkes, 2012a) 

 

Det okritiska förhållningssättet uppvisas under diskussionen gällande om det ska accepteras 

att utseende ska kunna vara tillräckligt som motivering till varför två kvinnliga utövare ska 

tävla mot varandra i MMA. Detta möter skribenten med: “Är det nödvändigtvis någonting 

dåligt?”, eller “Spelar det någon roll?”. LaVoi (2013:47) tar upp möjligheter och risker med 

digitala medier, eftersom många skribenter inte är utbildade journalister och manliga 

skribenter kan således sakna utbildning inom etik och ett progressivt förhållningssätt 

gentemot kvinnlig idrott. En annan journalist menar att det är förlåtligt att, till en början, 

använda de kvinnliga utövarnas utseende som ett verktyg i marknadsföringen. 

 
But then, the problem for women's MMA hasn't been a lack of skill from the fighters -- it's a lack of interest from 

the fans. (Fowlkes, 2011) 

 
Women’s MMA needed fans more than it needed the ethical high ground. (Fowlkes, 2012a) 

 

Det journalisten i det andra citatet säger är att frågan är sekundär. Till att börja med behövs 

fans och sedan kan diskussionen om huruvida utseende ska spela roll ta vid. Det skulle alltså 

vara nödvändigt att framställa, positionera eller marknadsföra de kvinnliga utövarna med 

fokus på utseende och sex appeal, för att kunna etablera en fanskara. LaVoi (2013:40) menar 

dock att det fungerar i motsatt riktning. När en kvinna porträtteras på ett stereotypt sätt, 

som lyfter fram traditionell femininitet och sex appeal varken stärker det intresset av, eller 

ökar respekten för, kvinnlig idrott. Trots detta beskrivs sexualiserad marknadsföring som ett 
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accepterat och effektivt sätt för att marknadsföra just kvinnliga utövare. Männens utseende 

tas aldrig upp i materialet, utan förklaras vid ett tillfälle som någonting helt orimligt i 

sammanhanget. 

 
You definitely wouldn’t catch two male fighters in a promo video that seems like it should have the phrase ‘...after 

dark’ tacked on somewhere. And yet, for a women’s sport appealing to a primarily male audience, it’s an angle 

that works. (Fowlkes, 2012a. 

 

I artiklarna är det inte enbart skribenterna som tar upp utseende och sexualiserad 

marknadsföring, utan även utövarna själva. 

 
Whether those people wanted to see it because it was a compelling match-up or because they just wanted to see 

two pretty girls in sports bras sweating on each other hardly mattered, she [Ronda Rousey] insisted. (Fowlkes, 
2012a) 

 

UFC commercials for the bout included the line: "Have a date with the Karate Hottie.'" The marketing slant drew 

criticism for its focus on looks. But Waterson said she wasn't offended by the way she was advertised. (Raimondi, 

2014) 

 

Det är särskilt intressant att utövarna själva beskriver en acceptans mot tanken att fans vill 

se dem tävla på grund av det faktum att de skulle vara attraktiva, och inte tack vare deras 

talang. Russell lyfter fram forskning som visar på en lesbisk stereotyp inom idrott. Att 

kvinnliga utövare av bodybuilding, rugby och boxning har en rädsla för att uppfattas 

“ofeminina” och som effekt också homosexuella. Detta på grund av de maskulina 

konnotationer en vältränad kropp och sporten kan ge. Den kvinnliga idrottaren överlag kan 

ses som ett direkt motstånd mot det västerländska traditionellt feminina beteendet, och varje 

överträdelse av det traditionellt feminina skapar en stämpel mot det avvikande, maskulina 

och således homosexuella (2010:107). Ett svar på att denna typ av marknadsföring 

accepteras av MMA-utövarna kan vara att det försvarar deras femininitet, och således deras 

sexuella läggning.  

 

Enligt forskning som Appleby och Foster lyfter fram förstärker medier homofobiska 

stereotyper, genom att framställa kvinnliga idrottare på ett över(hetero)sexuellt manér. 

Kvinnliga idrottare behöver således ständigt förmedla ett feminint beteende för att inte 

uppfattas som homosexuella, medan manliga idrottare antas vara heterosexuella (2013:15). 

Enligt forskning som Russell tar upp anses femininet fungera som ett kodord för 

heterosexualitet, speciellt inom idrott. Vidare tar hon också upp att kvinnliga idrottare både 

erkänner och accepterar att en heterosexuell attraktionskraft är absolut nödvändig att visa 

upp för att få sponsoravtal. Mer specifikt för just kampsportare anses det vara nödvändigt för 
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att få mer uppbackning av organisationer, såsom UFC, som både arrangerar och 

marknadsför deras matcher (Russell, 2010:113ff).  

5.1.3. “Rowdy” Ronda Rousey 
I den första tidsperioden, inför den första matchen mellan två kvinnor i UFC, läggs ett stort 

ansvar på Ronda Rousey, som var en av de två tävlande. Hon beskrivs som den viktigaste 

personen för kvinnlig MMA och som fanbärare för den kommande kvinnliga divisionen. Om 

hon inte presterar som förväntat eller över det förväntade kommer inte UFC’s kvinnliga 

division att kunna etableras och blomstra ut i ekonomisk vinst. Det målas upp som att det är 

upp till henne om det bär eller brister. 

 

Vid ett flertal tillfällen i artiklarna visar UFC’s VD Dana White sin positiva inställning 

gentemot Rousey. Han beskriver sig se henne som den bästa möjligheten och ingången till en 

kvinnlig division i UFC. När han får frågor om kvinnlig MMA är han inte sen med att nämna 

henne. Som citatet nedan insinuerar riktas en del kritik mot honom för att han lägger (för) 

stor vikt vid henne. 

 
“People are like, ‘It’s the Ronda Rousey show.’ You’re f—ing right it’s the Ronda Rousey show,'” White said. “She’s 

a huge star, she gets more media than anyone else out there and she’s the reason that I was interested in doing 

this. She’s mean, she’s nasty and she likes to finish people. She’s the one who got this thing kickstarted and got 

me interested in it.” (MMAJunkie, 2012) 

 

Han medger här att det var hon som fick honom att öppna ögonen för kvinnlig MMA och bli 

intresserad av det. Utan Ronda Rousey hade det inte blivit av. Det är den rollen hon tilldelas 

- gnistan. I materialet beskrivs det vara hennes förtjänst att kvinnliga utövare 

uppmärksammas vilket leder till att en kvinnodivision ska införas i UFC. Dana White så väl 

som journalister använder starka adjektiv för att förtydliga hennes huvudroll och de 

förväntningar som följer med den. 

 
Let's not kid ourselves here. This past Tuesday when Dana White told SI.com that a UFC women's division is 

"absolutely going to happen" he only had one woman in mind - armbar queen and potential megastar Ronda 

Rousey. (Borchardt, 2012) 

5.1.4. Ansvaret 
Det är tydligt i texterna i den första tidsperioden, före hennes match i UFC, att Rousey 

beskrivs som den enskilt viktigaste personen för kvinnlig MMA’s framtid. 

 
Without her, it's very questionable if UFC would have opened its cage door to women. (Meltzer, 2012) 
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What if she gets injured? What if she shows up for her UFC debut and gets smashed by Carmouche, who is, in a 

lot of ways, the anti-Rousey? (Fowlkes, 2012c) 

 

De förväntningar som läggs på Rousey beskrivs inte bara som optimistiska. Som det andra 

citatet ovan tyder på syns även en oro för sportens framtid om hon inte levererar som 

förväntat, eller skulle bli skadad.  

 
But since there’s almost no way to talk about female MMA without talking what is and isn’t “good” for the division 
as a whole, we might as well ask it: Is Rousey the messiah women’s MMA has been waiting for? Will the charisma 

and obvious talent of one fighter make the entire division more appealing to fans and maybe even the UFC? 

(Fowlkes, 2012b) 

 
I hope the UFC is truly serious about promoting female fighters – emphasis on the plural. The longtime women’s 

MMA fighters I spoke to after this news broke all said they were encouraged, but still seemed wary. Some said 

they were hoping that Rousey would hold onto the title long enough to help women’s MMA get a foothold in the 

UFC. Others were just hoping for the chance to fight, and soon. (Fowlkes, 2012c) 

 

I den andra tidsperioden finner vi en skillnad i materialet, där det återspeglas en bild av 

Ronda Rousey som superstjärna. Den oro och det ansvar som tidigare lagts på henne 

kommer inte på tal. 

5.2. Skönheten mot odjuret 
I hela materialet tydliggörs skillnader i maskulina och feminina egenskaper av den kvinnliga 

utövarens kropp, det är en gemensam nämnare i de båda tidsperioderna. Det skrivs om två 

kroppar som ser väldigt olika ut och representerar väldigt olika saker. Vi har valt att kalla 

kropparna den kvinnliga kroppen och den avvikande kroppen. Den feminina kvinnliga 

kroppen speglar traditionella västerländska värderingar. Den är den vackra, sköra och 

ömtåliga kroppen (Russell, 2010:106). I namnet lägger vi ingen personlig värdering i att den 

kvinnliga kroppen ska eller bör kopplas till vissa egenskaper, utan används som begrepp i 

studien för att illustrera föreställningen om den traditionellt feminina kroppen. Den 

maskulina avvikande kroppen är, som namnet tyder på, avvikande och en motsats till den 

kvinnliga. Den avvikande kroppen ger sig till uttryck i Cristiane ”Cyborg” Santos, genom att 

journalisterna särskiljer henne, främst genom hennes muskulösa kropp, från övriga kvinnor. 

5.2.1. Den kvinnliga kroppen 
Den kvinnliga kroppen som porträtteras i materialet associeras med feminina egenskaper. 

Med dessa feminina egenskaper följer traditionellt feminina värderingar; den förutsätts vara 



 23 

vacker, skör och ett åskådningsobjekt (Russell, 2010:106). Framförallt bör den vara behaglig 

att titta på, som vi tidigare illustrerat med exempel. På många sätt poängteras och läggs 

särskild betoning på den kvinnliga utövarens utseende och det står tydligt att kvinnan ska 

eller bör se bra ut, att det kan anses vara en viktig del i kvinnlig MMA.  

 
So where does that leave women in their quest to grace in the octagon? That remains to be seen. (Morgan, 2012) 

 

I citatet ovan är ordvalet ”grace” särskilt intressant. Översatt till ett svenskt verb betyder det: 

att smycka eller att pryda. Det skulle kunna tyda på att de kvinnliga utövarna i materialet har 

en uppgift som ligger i att smycka eller pryda oktagonen (tävlingsplatsen), som ett objekt att 

titta på. Det är ett bra exempel på att kvinnans utseende skulle vara en självklarhet, en 

uppgift. Bergström & Boréus (2005:81) menar dock att ords innebörd skiftar för olika 

avsändare, och det kan således vara att skribenten har en annan uppfattning av ordet “grace” 

än vad vi har. Likväl är vår uppfattning att ordet kan kopplas till någonting feminint. Men 

den traditionellt kvinnliga kroppen symboliserar också någonting mer. Exemplet som följer 

visar på hur skörheten som tidigare nämndes ges utrymme. Den kvinnliga kroppen återges i 

materialet som skör och ömtålig. I kontakt med en manlig kropp, i träningssammanhang, 

kan den gå sönder. 

 
Women also must deal with a gender in predominant number that, as Pena's situation underscores, offer the 

significant potential for injury both small and catastrophic. (Thomas 2014) 

 

Den kvinnliga MMA-utövarens “uppgift” att vara ett åskådningsobjekt kommer många 

gånger i konflikt med den skörhet som tillskrivs den kvinnliga kroppen. Det skapar en 

förvirring eller konflikt mellan utseende och prestation. Materialet visar på att kroppen ska 

vara vacker, och så fort den inte är det, ställer journalisten sig frågande till om män kommer 

vara bekväma med det. Problematiken ligger dels i att män ska träna med kvinnor, och också 

se dem tävla. Som om det finns en särskild rädsla för att se en skadad kvinna, vilket i sin tur 

är ett intressant sätt att se på professionella utövare av en fullkontaktsport. 

 
Will your average man be comfortable the first time he sees a woman on TV with a broken orbital bone 

(Borchardt, 2012). 

 

Citatet tyder på att det, i materialet, kan finnas ett motstånd från manliga tittare gentemot 

kvinnlig MMA. I tävlingssammanhang är inte blod, svullnader och i vissa fall ett brutet 

okben en omöjlighet (Boone, 2015). I citatet nedan gör samma skribent i som citatet ovan en 

liknelse mellan kvinnlig MMA och kvinnomisshandel i hemmet. 
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Speaking of gender biases, how are people going to react to seeing a woman's battered face after one of these 

wars? The sight of a woman with bruises and cuts on her face is an inherently distressing image in a culture where 

domestic violence against women is still a depressingly frequent occurence. (Borchardt, 2012) 

 

Problematiken med kombinationen män, våld och kvinnor nämns också av kvinnliga 

utövare. De beskriver svårigheterna för just männen att träna MMA med kvinnliga 

träningskamrater. 

 
Waterson: "Sometimes if a male has an ego because for a male, it's a lose-lose for them. If they go too easy on you 

and you whip their ass, then they got beat by a girl. If they beat you up, they're being an asshole because you beat 

up a girl. (Thomas, 2014) 

 

Enligt genussystemet första logik, dikotomin, kan dessa argument beskrivas som en konflikt 

mellan föreställningarna av manligt och kvinnligt, och dess arbetsfördelningar. Detta stärks 

också med de stereotypa värderingar om vad som anses lämpligt kring kön och idrott, vilket 

Appleby och Foster lyfter fram. Att det finns uppfattningar om maskulina sporter män bör 

delta i, och feminina sporter för kvinnor att delta i (2013:14). Manligt och kvinnligt ska 

hållas isär, och bör inte blandas (Hirdman, 1988:51).  

 

Innan introduktionen av kvinnliga MMA-utövare i UFC bestod den kvinnliga 

representationen vid tävlingar enbart av “octagon girls”. Vilka är kvinnliga modeller vars 

uppgift, bland annat, är att lätt klädda stå med på scenen vid invägningarna, och visa vilken 

rond som ska börja under själva tävlingarna. På deras hemsida beskriver UFC (2015b) en 

“octagon girl” som en “Professional Hot Chick”. Denna typ av uppdelning av könsroller: 

männen slåss och kvinnorna är vackra, klingar väl med traditionella västerländska 

könsvärderingar (Russell, 2010:106). När kvinnliga utövare introduceras i UFC och denna 

isärhållandets tabu bryts skapar det en förvirring och en obalans i den grundläggande 

könsstrukturen som beskrivs vara förutsättningen för sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar (Hirdman, 1988:51f). Detta kan beskrivas som en anledning till det ifrågasättande 

eller motstånd mot kvinnlig MMA som identifierats i materialet. I den andra tidsperioden 

lyfts frågan varför Ronda Rousey inte anses så pass attraktiv som hon borde och jämförs 

sedan med de mest kända av UFC’s “octagon girls”. 

 
My question being, if Ronda Rousey is positioned as a woman who has it all – beauty, brains, brawn, success, 

fame, money – why isn’t she desirable to the average Joe out there? And I realize when I say not desirable, I’m 
making a blanket statement but you know people aren’t hankering for Ronda Rousey in the same way sexually as 

they are for Arianne Celeste, Brittany Palmer, Megan Olivi and the likes. (Neonfish, 2014) 
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Jämförelsen mellan en kvinnlig utövare och en “octagon girl” visar på att definitionen av 

kvinnlig MMA och dess utövare är något komplex. En isärhållning av maskulint och feminint 

sker genom att den kvinnliga kroppen lyfts fram som det önskvärda, trots att de önskvärda 

egenskaperna är irrelevanta för sportens tävlingssyfte.  

5.2.2. Den avvikande kroppen 
Den avvikande kroppen står i kontrast till den kvinnliga kroppen. Dess muskulära 

sammansättning och maskulina konnotationer gör att den särskiljs från den kvinnliga 

kroppen. I materialet är det är alltid Cyborg som den frågan berör. Hennes muskulösa fysik 

särskiljer henne från andra kvinnor och hon blir någonting annat. Kategorilös. Hon ställs 

ofta i relation till Gina Carano och Ronda Rousey som beskrivs som attraktiva, där Cyborg 

agerar motsats. Det goda mot det onda, det snygga mot det fula. 

 

Citatet nedan är ett tydligt exempel på hur Cyborg särställs från kvinnorna och den kvinnliga 

kroppen. Hon har fått smeknamnet ”Guyborg” för att antyda att hon skulle vara av manligt 

kön, eller se manlig ut. Och då hon inte är av manligt kön kategoriseras hon således inte dit. 

Med anledning av påhopp som citatet nedan visar, samt viss retorik i materialet, hör hon 

heller inte in till den kvinnliga kroppen. 

 
It’s no secret that at least a part of Gina Carano’s drawing power was centered round her physical attractiveness. 

Likewise, Ronda Rousey and Miesha Tate were featured in sexually provocative photos in the ESPN Body Issue. 

Forums have filled with debate over HOW attractive Miesha and Ronda are. In the end, it’s not that relevant. 

Although, Cyborg Santos muscular physique has caused Ronda and others to call her ”guyborg”. (Shulski, 2014) 

 

Upprepande gånger i materialet finner vi citat och formuleringar där Cyborg liknas vid en 

man, i negativ bemärkelse. Detta kan beskrivas som en form av symboliskt tillintetgörande, 

där hennes prestationer undermineras genom att betona en maskulinitet och ifrågasätta 

hennes könstillhörighet (Russell, 2010:108). Forskning har utläst att i sportsammanhang 

kopplas kvinnor med definierade muskler starkt till maskulinitet och en lesbisk stereotyp. De 

möts av förvåning, som någonting nytt och jämförs med män (Russell, 2010:107). Hennes 

namn används nästan uteslutande i samband med negativa kommentarer och jämförelser. I 

ett fall presenteras hon först inte vid namn utan genom ett citat: ”Tjejen som ser ut som 

Wanderlei Silva i en klänning”. Mannen hon liknas vid är en manlig MMA-utövare som länge 

varit känd för sitt muskulösa och obehagliga utseende, och sin aggressiva kampstil (Nile, 

2015). En intressant detalj är att hennes förnamn är felstavat från att vara Cristiane till att bli 

Cristiano, vilket är den manliga motsvarigheten. 

 



 26 

And as for the third name – the woman White infamously said looks like “Wanderlei Silva in a dress” – the UFC 

boss said he won’t completely rule out an eventual octagon appearance for former Strikeforce women’s 

featherweight champion Cristiano “Cyborg” […] (MMAJunkie, 2014) 

 

Det finns biologiska skillnader som direkt avspeglas i andra skillnader, exempelvis 

personligheten - män är aggressiva, kvinnor omvårdande. Och det finns en utbredd 

uppfattning om att dessa skillnader inte bara är stora, utan också “naturliga” (Connell, 

2009:46). Där ligger kanske förklaringen till varför Cyborg omskrivs och porträtteras på det 

sätt hon gör. När Cyborg frångår dessa uppfattningar, i det att hon är en dominant kvinnlig 

MMA-utövare med aggressiv stil, blir hon ett hot mot det naturliga (Maine, 2015). Hon 

passar inte in i den traditionella bilden av hur en kvinna ska se ut och vara, men eftersom 

hon inte är en man och blir  hon således någonting annat, någonting avvikande. I vissa fall, 

presenteras hon i materialet som mer än bara avvikande, hon är omänsklig. 

 
And the Carano fans waited. They admittedly waited for a Carano comeback or another beauty to end the reign of 

this tyrannical monster. (Romeo, 2013) 

5.2.3. Stereotyper 
Citatet ovan är också ett av flera exempel där vi har en “skönhet” och ett “odjur”. Två 

motståndare sätts i binära oppositioner och fungerar som varandras kontrast. Gina Carano 

står i citatet ovan för skönheten, och ”this tyrannical monster” syftar på Cyborg. Kontrasten 

förtydligas och förstärker således stereotypa könsvärderingar med Gina Carano (den 

kvinnliga) och Cyborg (den avvikande) som verktyg för att skapa dramaturgi. 

 
Actually, Carano did not just lose, she was bludgeoned by none other than Cyborg. Even the nickname, polar 

opposite of Caranos aura, sent chills down the spine of fans. And when fight night arrived, all who watched and 

attended understood why. In less than two rounds, Cyborg nearley stripped layers of beauty away from Carano’s 

face with a vicious onslaught of punches, knees and elbows. (Romeo, 2013) 

 
Then there, on the horizon, like a fair maiden of violence, Ronda Rousey emerged onto the scene. She was brash, 

talented, but most of all beautiful. The Olympian’s spotlight grew exponentially in only a few fights. Leaving fans 

to beg for a super fight between her and Cyborg. It was the perfect script for these fans: ”beauty vs. brawn”, skill 
vs. violence, good vs. bad. (Romeo, 2013) 

 

De tre citaten ovan kommer från en krönika, där språket tillåts vara mer färggrant. 

Skribenten spelar på de roller som de kvinnliga utövarna fått och överdriver de ytterligare. 

Dessa citat kan möjligen ses som en kritik mot, eller åtminstone ett förtydligande om, hur 

dessa kvinnliga utövare framställs (Ledin & Moberg, 2010:153). De stereotypa beskrivningar 

som återfinns i materialet presenteras, som ovan, ibland på ett dramatiskt sätt, möjligtvis för 
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att förtydliga hur de roller som kvinnorna har blivit tilldelade värderas. Genom det 

färggranna språket blir det ännu tydligare, vem som representerar “det goda” och vem som 

representerar “det onda”. Generellt stöter kvinnor i idrott ofta på motstånd från medier. 

Bland annat genom att medier gör en bedömning om kvinnan i fråga är accepterat feminin 

eller farligt avvikande (Russell, 2010:108). Det är tydligt, i de exempel som vi lyft fram, att 

det görs en bedömning av femininiteten hos de kvinnliga utövarna, vilket också tar upp en 

stor plats i materialet. Detta ger sig bland annat till uttryck genom värderingar av utövarnas 

kroppar och vad de symboliserar. 

 

Denna problematik lyfts även fram inom sporterna, där forskning om kvinnor i boxning visar 

på att det saknas en acceptans för kvinnor med “för” maskulina egenskaper. Att det pågår en 

intern kamp mellan kvinnliga utövare om vad som anses vara ett “lämpligt” beteende och 

utseende. Detta förklaras som en process för att själva styra utvecklingen om vilka 

könsvärderingar som anses acceptabla, och således inte konfrontera en yttre sexism som inte 

är kontrollerbar (Russell, 2010:115). Det som anses vara ett “lämpligt” beteende och 

utseende utgör en slags form i vilken de kvinnliga utövarna helst ska passa in i. Citatet nedan 

tyder på att det finns föreställningar om att en MMA-utövare, kanske framförallt en kvinnlig 

sådan, ska vara på ett visst sätt. Att det finns en bild över hur en sådan ser ut och beter sig. 

 
At the time, Hill said, he didn’t know Aguilar was a professional fighter. She seemed to him like ”the perfect 

stereotype of the preschool teacher.” at least until he put his talents as a professional photographer to work at on 

of her fights. Backstage, he said, he watched her undergo a complete transformation. (Fowlkes, 2013) 

 

You might look at Rousey and see Judo Barbie, but there’s more to her than just eye candy. (Fowlkes, 2011) 

 

Det beskrivs som att det skulle vara förvånande att dessa “feminina kvinnor” också är MMA-

utövare, vilket är intressant med tanke på att materialet visar att femininet är någonting som 

värderas högt. Den avvikande kroppens “maskulina drag” kan kopplas till den idrottande 

kvinnan, men värderas ändå mindre än den kvinnliga kroppen, som på många sätt är ett 

åskådningsobjekt. 

5.3. ”Du slåss som en tjej" 

5.3.1. Mannen som typexempel 
I materialet är jämförandet mellan kvinnor och män en framträdande del i framställningen 

av kvinnliga utövare. När det handlar om prestationer görs liknelser med män för en positiv 

association, ett slags jämförande beröm. En kvinnas prestation kopplas till en mans för att 
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förtydliga att hon är på ”männens nivå” eller i närheten av den. Det kommande citatet är ett 

exempel på hur en liknelse används i positiv bemärkelse.  

 
”Rousey is blessed with a personality that is a hit on talk shows, an aggressive edge, a quotable mouth, 

unquestioned skill and an interesting life story. She's got the same appeal as a star male fighter.” (Meltzer, 2012) 

 

Här beskrivs Ronda Rousey ha samma dragningskraft som en manlig “stjärnfighter”, vilket 

verkar vara idealet. Att det är mannen som är normen är ett av de mest tydliga inslagen i 

materialet. Han är på många sätt en standard för kvinnorna att jämföras med och att försöka 

nå upp till. Connell (1995:80f) menar att sociala genusrelationer i idrott stärks genom att 

männens framgångar används som ett symboliskt bevis på mannens överlägsenhet och sin 

rätt att härska. Som de två citaten nedan ska visa, målas det upp som väldigt svårt att försöka 

nå den standard som männen har satt eller det ideal de utgör. Det är ofta en fråga om 

“nästan”; kvinnorna kan nästan göra saker på samma sätt som männen eller är nästan lika 

bra. 

 
Smith, who is from the Cesar Gracie camp, fought almost like a Diaz brother with constant punching. (Meltzer, 

2013) 

 

[Om Rousey] who knows how to grab headlines almost as well as Chael Sonnen? And she wins every fight within 

the first round via armbar? Sounds like a license to print money to me. (Borchardt, 2012) 

 

Enligt Hirdman är mannen den “mätbara människan” vilken jämförelser utgår ifrån 

(2001:59). När kvinnan jämförs med den manlige MMA-utövaren kan det vara i positiv 

bemärkelse; att den kvinnliga utövaren är så pass bra att hon nästan är lika bra som en man. 

Men jämförelser görs också i negativ bemärkelse. Då jämförs kvinnorna med män för att 

kritisera den kvinnliga utövares yttre attribut, som citatet nedan visar. Tydligt är att 

utseendeaspekten i citatet är tänkt som en förolämpning. 

 
White has long spoken out against women’s MMA, citing an oft-told story of an event where he witnessed a ”girl 

who fought just like Randy Couture – and looked like Randy Couture” […] (Morgan, 2012) 

 

För att tydliggöra skillnader och likheter kopplas kvinnorna i materialet med männen. Det 

kan handla om utseende (som citatet ovan visade) så väl som fysiska skillnader och hur de 

förhåller sig till varandra. I samma utsträckning som mannen är normen och idealet är 

kvinnan otillräcklig, och därigenom passar hon inte in i sammanhanget. 
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Still, some say the public doesn't want to see women in that position. Others feel that because top women athletes 

don't possess the strength and speed of a top male athlete, and that they aren't marketable in a professional fight 

setting. (Meltzer, 2012) 

 

Not only that, but does even the toughest woman meet the criteria average fans look for in fighters? For years part 

of the UFC's marketing strategy has been to present its biggest stars as tough guys willing to lay it all on the line 
against every comer. (Borchardt, 2012) 

 

I sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott undersöker Håkan Larsson (2001:88) ett 

begrepp han valt att kalla den “presterande kroppen”. Den presterande kroppen liknas vid en 

maskin - en förbränningsmotor -  och definieras ofta utifrån vad den kan (och inte kan). 

Enligt Larsson (2001:91) är den presterande kroppen är en endimensionell kropp, där den 

manliga kroppen utgör normen. I materialet kan vi se exempel där mannen, precis som den 

presterande kroppen, definieras utifrån vad han kan, vilket inte kan sägas om de kvinnliga 

utövarna samma utsträckning. I forskning om kvinnors deltagande i mansdominerade 

idrotter beskrivs männens fysiska överlägsenhet som ett vanligt argument för att 

underminera kvinnliga prestationer, som ett sätt att behålla maktstrukturen (Russell, 

2010:110). Det är i jämförelsen som kvinnan formas - ständigt vägd och mätt i relation till 

mannen (Hirdman, 2001:53).  

5.3.2. Underminering och nedvärdering 
Vid flera fall i materialet återfinns ett underminerande förhållningssätt vid beskrivning av 

framgångar. Inte minst mot Ronda Rousey, som är huvudperson i flera artiklar. Mer 

specifikt handlar det om att först ta upp någonting positivt hos den kvinnliga utövaren, en 

egenskap eller merit, för att sedan belysa någonting negativt hos denne. 

 
The combination of her mouth, her looks and her proficiencies at armbars had made her the second most talked 

about female MMA fighter in history, even before she was able to talk her way into her title fight. (Meltzer, 2012) 

 

I citatet ovan beskrivs vad som gjort henne till “den näst mest omtalade kvinnliga MMA-

utövaren” och meningen avslutas med att detta var innan hon hade pratat sig till en 

titelmatch, vilket skulle betyda att hon nödvändigtvis inte förtjänat en titelmatch tack vare 

övertygande prestationer. En underminering av hennes prestationer uppvisas även i andra 

artiklar genom att skribenterna ställer sig frågande till om Ronda Rousey är bra, eller om 

hennes motståndare har varit för dåliga. 

 
[Om Rousey] Sure, she's only had four pro fights in MMA, but none of them have been even the least bit 
competitive. (Fowlkes, 2011) 
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Rousey’s success could change that. She’s become an almost instant superstar, even if the speed with which she’s 

risen through the ranks makes some people wonder about the quality of those ranks to begin with. (Fowlkes, 

2012b) 

 

Flera typer av underminering är en tidigare uppvisad trend i medierapportering av kvinnliga 

idrottare (LaVoi, 2012:41). Och som citaten ovan visar verkar det finnas en vilja i materialet 

att inte tillkännage de kvinnliga utövarnas meriter och prestationer utan att samtidigt 

påpeka brister eller tveksamheter hos antingen utövaren ifråga eller dennes meriter.  

5.3.3. Performativitet 
I materialet återkommer underminering, men också performativa yttranden i olika former. 

Många av dessa performativa yttranden har som effekt att det tar bort fokus från 

prestationer och framgångar. 

 
[…] take the measure of Rose Namajunas (2-1), the girlfriend of popular UFC fighter Pat Barry, in the kind of an 

opener that any show should love to have. (Meltzer, 2013) 

 

När MMA-utövaren Rose Namajunas presenteras nämner skribenten först namnet, hennes 

matchresultat och sedan att hon är UFC-fightern och manliga MMA-utövaren Pat Barrys 

flickvän. Det är ett exempel på ett yttrande som upprätthåller tankar och föreställningar 

kring kön och vad eller vilka vi är. Vi får lära oss att agera utefter de förväntningar som finns 

på könen och på oss själva. I det ögonblick någon definieras som någonting, förvandlas hen 

till just det (Butler, 1990:24f). När Rose Namajunas i citatet ovan definieras som Pat Barrys 

flickvän blir hon i första hand det och i andra hand en egen person och en egen MMA-

utövare. Citatet ovan är ett av flera exempel där kvinnliga utövare, genom performativa 

yttranden, blir någonting annat än MMA-utövare. Ofta benämns de som just kvinnliga 

MMA-utövare och inte MMA-utövare. Där föds då bilden av att de är anomalier och 

nödvändigtvis inte hör hemma i UFC. 

5.3.4. Prestationer 
Någonting som är tydligt i materialet vid jämförelse mellan allt material i de två 

tidsperioderna, är att de kvinnliga utövarnas prestationer tydligare lyfts fram och att den 

underminerande tonen har en allt mindre plats i den andra tidsperioden. 

 
Meanwhile, Holm appears to be a legitimate threat to Rousey’s belt, as the undefeated prospect is a former boxing 

world champion with knockout power (MMAJunkie, 2014). 
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Citatet lyfter fram utövarens prestation och egenskaper som idrottare utan att nämna 

utseende. När utseendet tidigare i materialet lyfts fram som en bidragande faktor till 

framgång eller som en viktig egenskap, ges den här inget utrymme. Den anses inte relevant 

nog att nämnas. I förhållande till materialet i den första tidsperioden kan vi urskilja ett nytt 

förhållningssätt till kvinnliga MMA-utövare i den andra tidsperioden. Prestationer sätts i 

fokus och kopplas till en framtidstro eller ett hopp om en mer rättvis framtid, som nedan 

illustreras i två citat. 

 
It would be difficult to go away without some positives, most notably the exciting, and often evenly matched 

fights with women who with the right promotion and exposure, have potential to be future stars. (Meltzer, 2013) 

 
[Om Jessica Aguilar] But if her five-fight win streak and No. 1 ranking isn’t enough to get her on the Spike TV 

portion of a Bellator fight card this time, what’s it going to take? (Fowlkes, 2013) 

 

Men trots att det finns en betydligt sakligare ton i materialet från den andra tidsperioden, 

överlever dock vissa värderingar. Citatet nedan visar på en mer prestationsinriktad 

mediebevakning, men inte utan en påminnelse av traditionella värderingar och jämförelse 

mellan könen.  

 
As a kid on the playground, the most humiliating thing you could hear if you were a guy is, "You fight like a girl." 

For anyone watching Saturday night’s debut of the Invicta Fighting Championships on pay-per-view, to a new 

generation, that insult may actually be a compliment. (Meltzer, 2013) 

 

Med ordvalet “may” i slutet av citatet menar journalisten på att det nödvändigtvis inte är en 

förnedring, men i ordets betydelse ligger en tvekan. Frasen “du slåss som en tjej” behöver 

inte vara en förnedring - men det kan vara det. 

 

5. Slutdiskussion  
Resultatet visar på en organisation och en idrott som i första hand förhåller sig till männen. 

Från tiden innan kvinnliga utövare introducerades i UFC var det en organisation med tydlig 

isärhållning genom en traditionell struktur av kön; kvinnor som passiva åskådningsobjekt 

och män som aktiva MMA-utövare. Genom att vi analyserat artiklar inför och efter en 

kvinnlig division introducerats kan vi se en reaktion på förändringen av denna struktur. 

Kvinnorna har tagit sig till UFC, de slog sig dit och har för avsikt att stanna. Men hur 

förhåller sig UFC och övriga MMA-världen till det? Och framförallt, hur förhåller sig MMA-

världen till dem? 
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Hur framställs kvinnlig MMA?  

Som resultatet visade är den kvinnliga MMA:n, åtminstone till en början, centrerad kring 

kroppen. Den avvikande kroppen omskrivs i negativ ton och förlöjligas. Den ställs i kontrast 

till den kvinnliga, önskvärda kroppen och får i sammanhanget symbolisera det onda. På 

många sätt verkar ”MMA-världen” föredra den kvinnliga kroppen framför den avvikande, 

med tanke på hur respektive kropp porträtteras i materialet.  

 

Den kvinnliga MMA:n kan anses vara ung i en redan ung sport och vet därför inte sin rätta 

plats, hur den ska förhålla sig till den övriga MMA-världen. Eller kan det vara tvärtom, att 

den övriga MMA-världen inte vet hur den ska förhålla sig till de kvinnliga utövarna? Mycket 

tyder på det. Där prestationer bör lyftas fram får kvinnornas utseende istället det 

motsvarande utrymmet. Det finns en tro i att det skulle vara det mest effektiva sättet att få 

människor intresserade av den kvinnliga MMA:n, när tidigare forskning (LaVoi, 2013:46) 

kommit fram till att så inte är fallet. Vi kan alltså inte nå ett legitimt intresse för kvinnlig 

idrott genom sexualisering av kvinnliga idrottare. Genom citat i materialet står det klart att 

många framstående kvinnliga utövare har en viss förståelse och acceptans för att 

marknadsföras med sitt utseende i fokus. Detta visar på en stark problematik och att ett 

orimligt ansvar ställs på kvinnliga MMA-utövare, att förutsättningarna tvingar dem att 

arbeta mot sin egen framgång eller kvinnlig idrott oavsett ståndpunkt. Enligt Hirdman 

(1988:53) är kvinnor en del av genussystemets process, att de är medskapande, medgörande 

och lika integrerade som män. Detta beskrivs som ett av de största problemen inom 

feminismen. 

 

Det är genussystemets andra logik, dikotomin, som är den strukturella grunden i att skilja 

könen från varandra (Hirdman, 1988:51). Det finns en nedärvd och stark ovilja i att blanda 

manligt med kvinnligt. Kanske där ligger förklaringen till varför de manliga och kvinnliga 

utövarna inte behandlas på samma sätt, med samma respekt. En sammantagen bild av 

resultatet kan ge ett porträtt av (helst) attraktiva kvinnor i en oktagon som försöker komma 

upp till männens nivå, men inte når dit upp. Den föreställningen, som vi hämtar ur sättet 

den omskrivs, porträtterar den kvinnliga MMA:n som otillräcklig. Den kan inte stå på egna 

fötter, utan får fungera som ett komplement till den manliga MMA:n. Kvinnlig MMA blir en 

föreställning om vackra utövare som möts i kamp, snarare än bara en sport. 

 

Hur har införandet av kvinnliga divisioner i UFC påverkat framställningen av 

kvinnlig MMA? 

Trots ett frekvent förekommande av de kvinnliga utövarnas utseende i materialet, kan vi 

urskilja en avgörande brytpunkt i hur de kvinnliga utövarna framställs. Den här brytpunkten 
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ligger vid den första matchen mellan två kvinnor i UFC. I den första perioden - innan 

kvinnliga utövare fanns i UFC - fokuseras en stor del av materialet på att diskutera hur 

kvinnorna ska kunna befästa sin plats. Hur ska de marknadsföras? I materialet diskuteras 

huruvida de bör marknadsföras genom eller för sitt utseende. I materialet från den andra 

tidsperioden - när den kvinnliga divisionen introducerats i UFC - ser vi en större frånvaro av 

sådana tankar. Irrelevanta kommentarer kring utövarnas utseenden och trivialiseringar av 

kvinnliga utövare går fortfarande att hitta, men skillnaden ligger i att under den andra 

tidsperioden lyfts prestationerna fram. Det finns alltså anledning att tro att kvinnorna, 

genom sportsliga prestationer, lyckats visa att de är en legitim del av sporten och också 

kapabla till anmärkningsvärda idrottsliga bedrifter. Men den begränsade mängden material 

som vi undersökte gör det så klart svårt att bevisa på en sådan tydlig generell förändring. 

 

Slutsatsen är då att införandet av kvinnliga divisioner i UFC påverkade framställningen på så 

sätt att den nu är mer inriktad mot prestationer än tidigare. Den kvinnliga MMA:n har blivit 

accepterad. Men samtidigt som den är accepterad måste de kvinnliga utövarna fortfarande 

förhålla sig till den manliga normen, med vilken de fortfarande jämförs med. I den 

jämförelsen ligger problematiken för kvinnor. I stort anses kvinnor inte vara på mäns nivå, 

de kan inte konkurrera med männen som, i allmän uppfattning, både är starkare och 

snabbare. Som en följd av det särskiljs dem och det anses nästan vara två olika sporter, den 

manliga för sig och den kvinnliga för sig. Men trots det jämförs kvinnorna med männen.  

 

Vad kan det här betyda för kvinnlig MMA och kvinnliga MMA-utövare? När de nu delar 

samma arena som männen och ges chansen att visa vad de går för, finns en möjlighet att 

påverka det könsbaserade förtrycket där kvinnliga utövare i hög grad trivialiseras och göms 

undan från rampljuset, åtminstone i förhållande till männen. Då kan prestationer lyftas fram 

istället för värderingar och irrelevanta kommentarer om utseende, kropp eller sexualitet, 

vilket LaVoi (2013:47ff) visade i sin forskning. När kvinnor får ett ökat och proportionerligt 

medieutrymme ökar också intresset, och då kan den strålkastare som tidigare lyft fram 

sexualitet och liknande istället belysa prestationer. Alla förutfattade meningar över hur en 

kvinnlig MMA-utövare ska vara och se ut samt de värderingar av kroppen som görs kan då 

komma att ändras när publiken ges möjligheten att ta del av kvinnlig MMA. Unga flickor och 

pojkar kan få växa upp med en bild av att de inte behöver se ut på ett visst sätt för att bli en 

framgångsrik MMA-utövare. Kanske växer unga flickor upp och ser kvinnliga utövare i UFC, 

kampsportens motsvarighet på NHL, och beslutar sig för att de också vill stå där en dag? Kan 

då introduceringen av de kvinnliga divisionerna i UFC vara början på en bättre 

könsfördelning i sporten? 
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Hur porträtteras Ronda Rousey som MMA-utövare, och vilken roll tilldelas 

hon? 

Ronda Rousey beskrivs som den absolut viktigaste personen för kvinnlig MMA, både inför 

och efter den första matchen i den kvinnliga divisionen i UFC. Journalisterna försöker inte 

dölja att de anser att hon ser bra ut, men hennes prestationer och framgångar lyfts fram i lika 

stor utsträckning. Hon har en speciell position gentemot andra utövare och omskrivs som 

“superstjärna” och vid ett tillfälle för kvinnlig MMA’s Messias. Hon beskrivs vara 

anledningen till att UFC’s ledning beslutade sig för att anamma kvinnlig MMA. Men som 

resultatet visade finns även en trivialisering och ett underminerande förhållningssätt kopplat 

till några citat som lyfter fram hennes prestationer. Citaten är i stil med: ”Att hon är bra 

behöver inte betyda att hon är bra, utan att hennes motståndare är dåliga.” Det verkar alltså 

finnas en vilja att ta ner henne på jorden, som i att en kvinna inte får tro för mycket om sig 

själv. Kanske är det dikotomins grepp om skribenterna, att män och kvinnor inte ska 

blandas? Kanske ligger deras motstånd i ovanan att se kvinnor i MMA-världens rampljus? 

 

Men underminerandet till trots kan hennes unika position göra henne till en förebild för 

unga idrottare att se upp till. Hon blir åtminstone ett bra ansikte utåt för UFC – snygg och 

duktig, enligt den bild av önskvärda egenskaper som utläses i materialet. Och med det är det 

också intressant att diskutera hennes egen värdering kring hur hon framställs. I frågan om 

att marknadsföra utseende återfinner vi upprepande gånger i materialet att hon inte bryr sig 

om varför någon väljer att se hennes matcher. Att hon inte bryr sig om det är för hennes 

talang eller för att få se två attraktiva tjejer tävla. Hon utgör då en förebild som, förutom sina 

prestationer, finner sig i att porträtteras på ett sexualiserat sätt. Vilka meddelanden sänder 

det ut till yngre tittare? Fokuserar de på hennes prestationer i samma utsträckning som 

hennes utseende? 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet lyfter vi fram ett citat innehållandes en jämförelse som görs mellan Ronda 

Rousey och “octagon girls”. Kopplingen dem emellan är väldigt intressant. Innan de 

kvinnliga divisionerna introducerades i UFC var dessa “octagon girls” den enda kvinnliga 

representationen. De är professionella modeller vars kroppar agerar åskådningsobjekt vid 

invägningar och rondpauser. Vi ser det som ett tydligt exempel på dikotomi, där 

isärhållandet dras till sin spets. De två rollerna, “octagon girls” och utövare, står i total 

kontrast till varandra och förstärker den traditionella synen på det maskulina och det 

feminina. De är där för att män ska ha någonting att titta på mellan ronderna, och har ingen 

annan påverkan på idrottsevenemangen. En intressant aspekt av detta är att även efter de 

kvinnliga divisionerna introducerats fick dessa “octagon girls” vara kvar. En kan 
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argumentera för att de borde ha plockats bort, eller att det lämpliga vore (om de har en så 

viktig roll) att införa manliga “octagon girls”: “octagon boys”, och låta dessa ha motsvarande 

uppgifter när kvinnorna tävlar. Svaret kan ligga i genussystemets båda logiker. I den första 

(dikotomin) betyder det att manligt och kvinnligt delas upp och blandas inte. De ses som 

motsatser, där det maskulina ska tävla, det feminina ska åtrås. I den andra logiken (mannen 

som norm) kan alltså inte en man stå som objekt för det feminina i relationen, för att endast 

beskådas.  

 

Vi tycker att relationen mellan kvinnliga MMA-utövare och ”octagon girls” är väldigt 

intressant. Till att börja med, hur försvarar UFC, och möjligen också andra organisationer, 

förekomsten av ”octagon girls”? Hur kommer det sig att UFC inte tar bort dem helt med 

tanke på kontrasten mellan dem och de kvinnliga utövarna, och förändras någonting av att 

de är kvar? Dessa tankar skulle kunna ge en idé av vad det som går att undersöka. 

 

Utöver det så kan ett intressant förslag vara att göra en liknande undersökning som vår, fast 

riktad mot manliga utövare. Hur framställs dem, ur ett genusperspektiv. Vilka “kroppar” 

förekommer och vilken är relationen mellan dem? Har introduktionen av kvinnliga utövare i 

UFC påverkat framställningen av männen? 
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